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TAM KAPSAMLI İŞKUR TEŞVİK  

HİZMET TEKLİFİ 
 

 

Firmanızın İnsan Kaynakları ihtiyaçlarını bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

İşkur Teşvik süreçlerinin icrasında tarafınıza sunabileceğimiz hizmetimizin detayları ve  

Hizmet Bedelini içeren teklifimizi aşağıda bilgilerinize sunarız. 

 

 

Teklif kapsamında her türlü sorunuza yanıt vermekten mutluluk duyacağımızı bildirir,  

İşbirliğimizin en kısa sürede başlamasını dileriz. 

 

İlgi ve güveniniz için teşekkür ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

İNKA İNSAN KAYNAKLARI 

 



                                                                                                                                                        

 

 

          

TAM KAPSAMLI İŞKUR TEŞVİK HİZMETİ KAPSAMI  
 

İNKA’nın İşkur Yazılımı ve yürüteceği operasyonel / bürokratik süreçlerden oluşan Tam Kapsamlı İŞKUR Danışmanlık 
Hizmeti ile birlikte, adayların İŞKUR kriterlerini sağlayan bölümü SGK’lı olarak değil, İşbaşı Eğitim Programı üzerinden 
Kursiyer olarak göreve başlatılacak ve bu sayede tasarruf (teşvik geliri) üretilecektir.  

İNKA; 

 Firmadan gerekli evrakları alarak İŞKUR nezdinde tüm kurs ve program onaylarının alınması,  
 Firmanın standart iş akışını etkilemeksizin kurs ve programların İŞKUR onaylı şekilde kurgulanması,  
 Firmanın görüştüğü ve seçtiği adayların 1 aylık işsizlik kriterine uygunluğunun kontrolü,  

 Uygun olmayan adaylarla ilgili aynı gün Firma İK’sına bilgi verilmesi, 
 Uygun olan adaylara ile İNKA’nın İşkur İş Teklifini iletmesi,  
 Uygun olan adaylar ile ilgili İŞKUR’dan program başlangıç günü alınması ve firma İK’sına bildirilmesi, 
 Uygun olan adayların İŞKUR kayıtlarının yapılması,  
 Uygun olan adayların İŞKUR sözleşmelerinin hazırlanması,  
 Başlayan kurs ve programlarda firma içinden uygun mezuniyeti bulunan personelin eğitimci ve program 

sorumlusu olarak belirlenmesi, 

 Haftalık imza föyü takibi ve İŞKUR sistemine girilmesi, 
 Aylık fiziksel imza föyü toplama ve yeni imza föyü ile değiştirme operasyonunun yürütülmesi,  

 Her ayın sonunda Kursiyerlerin görev yaptıkları ve imza attıkları gün sayısı, hakkediş, fark ödemeleri vb. tüm 
detayların yer aldığı fatura altının İNKA tarafından hazırlanarak firmaya gönderilmesi, 

 Firmadan alınan onay sonrasında ilgili fatura altına istinaden Kursiyer ödemelerinin gerçekleştir ilmesi için 

ödeme listesinin firmaya gönderilmesi,  

 Programda, İş Kazası, Raporlu Kursiyer, Devamsızlık Hakkı vb. tüm konuların pro aktif olarak takip edilmesi,  

 Programda, İŞKUR’un olası tüm soru ve bilgi taleplerinin zamanında ve eksiksiz firma yerine cevaplanması, 
 Program bitişlerinde portal bazlı istihdam oran ve süresinin pro aktif şekilde takip edilmesi, gerekli 

durumlarda “yerine istihdam” metoduyla istihdam taahhüdünün sağlanmasının takibi,  
 Portal bazlı çalışan sayısı takibinin düzenli olarak yapılarak, firmaya raporlanması, 
 Tüm bu maddelerde belirtilen ve zaman içerisinde yeni genelge veya kurum içi yazılarla gelişebilecek tüm 

durumlarda; firmanın bir iş gücü kaybı yaşamaksızın ve herhangi bir maddi veya manevi zarara uğramadan, 
yasalara ve teamüllere uygun şekilde projenin realize edilmesi,  

konularının tamamından sorumlu olacaktır. 
 

TAM KAPSAMLI İŞKUR TEŞVİK HİZMETİ TEKLİFİ  

HİZMET BEDELİ .. TL + KDV / Ay 

 

 

İŞKUR’un kursiyerlere yapacağı nakit ödemeler ve Firma’nın devlete ödemeyerek elde edeceği (program süresince her bir 
kursiyer için muaf olacağı) SGK & Vergi tasarruf miktarı toplamı Brüt Proje Gelirini oluşturur. Brüt Proje Gelirinin % ..’si 

İNKA tarafından aylık olarak faturalandırılır.  
 

Hizmet süresince gerekli durumlarda, hem İNKA’nın, hem de firmanın ilgili maliyetin gerekliliği konusunda yazılı olarak 
mutabık kalması şartıyla, operasyonel birtakım maliyetler (proje uzmanı ve tüm sabit maliyetleri ile servis kiralama, yakıt, 
otopark, toplu taşıma masrafları, konaklama, şehirlerarası ulaşım, giderleri vb.) oluşur ise bu giderler firmaya 
yansıtılacaktır.   
 

İş bu teklifimiz 30 gün süre ile geçerlidir. 


